Informatie & credits beeldmateriaal
Leeuwen aan de Coolsingel

1. 17e eeuwse gevelsteen van het pand van de Verenigde Oostindische
Compagnie aan de Boompjes, gered uit het puin van Rotterdam
Vrijgemaakte ambtenaren van de Gemeentelijke Technische Dienst en Museum
Boymans trekken in opdracht van de Kunstbescherming Rotterdam na de verwoesting
‘de puin’ in, op zoek naar belangrijk erfgoed. Na de dagenlange brand was niet veel
meer te redden dan stenen bouwfragmenten, aardewerk en tegels uit kelders.
collectie Museum Rotterdam
--2. Witte vlag capitulatie Rotterdam, 14 mei 1940
Sergeant-majoor Van Ommering maakt op 14 mei 1940 deze witte vlag van een
beddenlaken en een bezemsteel. Hij begeleidt kapitein Backer, die met de Duitsers
gaat onderhandelen over de capitulatie van Rotterdam. Onderweg wordt een
gewonde marinier verbonden met een reep stof - de bloedvlekken zijn nog steeds
zichtbaar.
collectie Museum Rotterdam
--3. De Groote Schouwburg aan de Aert van Nesstraat na het
bombardement van 14 mei 1940
In de verwoeste stad staan na het bombardement nog diverse meer of minder
beschadigde gebouwen. De Groote Schouwburg is weliswaar uitgebrand, maar
volgens zijn architect nog te herstellen. Toch valt het gebouw net als veel andere
panden alsnog onder de slopershamer.
collectie Stadsarchief Rotterdam, onbekende fotograaf

4. Portret van Karel Paul van der Mandele, op de achtergrond de ruïne
van de Laurenskerk, 1940
Bankier en voorzitter van de Kamer van Koophandel K.P. van der Mandele is een van
de drijvende krachten achter de ontwikkeling en wederopbouw van Rotterdam.
bruikleen Van der Mandele Stichting
--5. Een Duits watervliegtuig landt op de Nieuwe Maas, 10 mei 1940
omstreeks 5.00 uur
Vanuit Heinkel He 59 watervliegtuigen die in alle vroegte midden in Rotterdam landen,
gaan Duitse soldaten in rubber bootjes op weg om de Maasbruggen in te nemen.
collectie Stadsarchief Rotterdam, foto Cor Baars
--6. Affiche voor een modeshow in 1942
Na de overgave gaat het leven voor veel Rotterdammers weer door. Midden in de
oorlog wordt in de nieuwe diergaarde Blijdorp een modeshow gehouden.
collectie Stadsarchief Rotterdam
--7. Naaimachine aangetast door de brand tijdens het bombardement van
14 mei 1940
Na het bombardement grijpt een onbedwingbare brand om zich heen. De enorme
hitte vervormt deze naaimachine.
collectie Museum Rotterdam

8. Platenhoes Dat zijn de Zwarte Duivels, 1945-1946
Soldaten van het Korps Mariniers vormen samen met eenheden van het leger de kern
van de Rotterdamse verdediging in mei 1940. Na de oorlog groeien in Rotterdam de
krijgsverrichtingen van ‘onze’ mariniers uit tot mythische proporties. Zelfs de Duitsers
zouden vol ontzag over ‘schwarze Teufel’ hebben gesproken.
collectie Stadsarchief Rotterdam
--9. Voedseldropping bij de Terbregseweg, april-mei 1945
Vanaf 29 april 1945 werpen Britse en Amerikaanse bommenwerpers voedsel af boven
het hongerende westen van Nederland. Dol van blijdschap zwaaien de Rotterdammers
naar de vliegende kruideniers.
collectie Stadsarchief Rotterdam, foto H.F. Grimeyer
--10. Puinruimerskeet nabij de Coolsingel. De keet is versierd met
gevonden objecten, waaronder een opgezette leeuwin.
Een leger puinruimers verandert in 1940 het centrum van een geblakerde ruïne in een
vrijwel kale vlakte. Miljoenen kubieke meters puin worden afgevoerd. Na een half jaar
is de enorme klus geklaard.
Foto J.A. Kok, mei-juni 1940
Collectie Stadsarchief Rotterdam

